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 1392، پاييز سومي شماره،چهارمتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  

  با استفاده از گياهان دارويي در طب سنتي ايران روشهاي كنترل حشرات
  

  ج ، حميد رضا حدادزادهبپناهي سيد نيما شريعت ياد زنده ،*الف مجيد ترابي گودرزي
  

  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي قم، قم  الف
  دانشكده طب سنتي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران   ب

  دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، تهران  ج
  

  

  چكيده
بـا  هايي كه مـا امـروزه در مبـارزه     تقريباً تمامي روش. بسيار قابل توجهي استداراي نكات مبارزه با حشراتاز ديدگاه طب سنتي ايران 

عالوه بر گياهان دارويي از مواد معـدني و حيـواني نيـز    . گرفته است نيز مورد توجه قرار مي ايران  بريم در طب سنتي حشرات بكار مي
  . منابع گياهي آمده است شده است كه در اين مقاله عمدتاًاستفاده مي

، استعمال روي بدن )گياه 3(استعمال خوراكي شامل ها شاين رو.گرفته استهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گياهان دارويي به روش
از . اي برخـوردار اسـت   از اهميـت ويـژه   ها استعمال خـارجي  در بين اين روش .است خارجي هاي استعمال ، و انواع)گياه 12( يالباس
هـاي جـاذب و    ايجـاد تلـه   ،)گيـاه 20(، بخـور دادن  )گيـاه 13(گرد پاشي، )گياه21(محلول پاشي  توان به استعمال خارجي مي هاي روش
تـوان   ز مـي يـ هاي رفتارشناسي حشـرات را ن  هاي ابداعي بر پايه جنبه عالوه بر اينها روش .دكراشاره )گياه26(دود دادن و )گياه4(كشنده
از گياهـان  همچنبن برپايه اين اطالعات تعدادي  .اند مورد نظر بوده مواددور كننده حشرات بيشتر ازمواد كشنده در طب سنتي.دكراضافه 

از ميـان گياهـان بكـار گرفتـه شـده بـر ضـد        .شـوند  با تاثير بر سيستم توليد مثلي حشرات مانع تكثيـر آنهـا مـي    مانند ترمس و حنظل
 11در ايـن مقالـه از   .اند را در منابع طب سنتي بخود اختصاص داده بيشتري رهاهميت سياهدانه، مورد، حنظل و خرزه اهانيحشرات،گ

  ..هاي فارسي و عربي كه از قرن سوم تا سيزدهم  نگاشته شده است استفاده شده است كه به زبانكتاب مهم طب سنتي 
  

 .گياهان دارويي، طب سنتي ايران ،مبارزه با حشرات :ها كليد واژه
  

  

  :مقدمه
كه  دهند مهرگان را تشكيل ميحشرات؛ گروه عظيمي از بي

بهداشـتي و   بروز مشـكالت  موجب در كنار اثرات سودمندشان
اين موجودات نقش انكار . شونددر جوامع انساني مي اقتصادي

همچـون ماالريـا، لشـمانيوز و     هـايي ناپذيري در انتقال بيماري
هاي معمول و شبانه ناشي  آزار و اذيت. ديگر دارند ها بيماري ده

 هاي مختلف موجب ساخت انوع حشره كش از گزش حشرات
  . شده است

در كنـار سـاير بنـدپايان و     از حشـرات  بع طب سنتيدر منا
حتي ساير موجودات آزار دهنـده ماننـد مـار و عقـرب تحـت      

و  مبـارزه بـا ايـن موجـودات    .نام برده شده اسـت »هوام«عنوان 
به كشتن و از بـين بـردن    محدود كنترل آنها در طب سنتي تنها

بلكه شامل مجموعه روشهايي بـوده اسـت    .شده است نمي آنها
بـوده اسـت،    هـا  روش استفاده ازمواد كشنده تنها يكي از اينكه 

اسـتفاده    يـا گريزاننـده   دور كننـده  دربسياري از موارد از مـواد 
نكتـه بسـيار جالـب در ايـن زمينـه اسـتفاده از        .شده اسـت  مي

 92آبان : افتيدر خيتار

 92آذر : تاريخ پذيرش
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اين موجـودات بـه ظـاهر كوچـك اسـت       رفتارشناسي روشهاي
ضـوعات  هـا مو  روش ايـن .بوده اسـت  دانشمندان مورد توجه كه

اسـتفاده  . تحقيقاتي بسياري را در پيش روي ما قرار خواهد داد
در صورت تأييد راه حلهاي بسيار مناسب و كم  ها از اين فرمول

و خطرات ناشي  مطرح كرده خطري را به لحاظ زيست محيطي
و  ينكات كـاربرد  ليمقاله ذدر . از سموم را كاهش خواهد داد

ـ ا يطب سنت يها افتهيبر اساس  يقابل توجه ايـن  جهـت   راني
  .شده استارائه  مهم

  
  :ها مواد و روش

در تهيـه  بوده كه ) يگردآور( يمطالعه مرور كي قيتحق نيا
قرن ( الحاوي رازي  مهم طب سنتي ايران شامل كتاب 11از آن

 شاهي ذخيره خوارزم ،)قرن پنجم( ، قانون ابو علي سينا )چهارم
ــه  ــراض الطبي ــاني  و اغ ــماعيل جرج ــيد اس ــنجم و  (س ــرن پ ق

قـرن  (،تحفه حكيم مـؤمن )قرن هشتم(،اختيارات بدييعي )ششم
ــم ــي   )نه ــات عقيل ــع ومعالج ــع الجوام ــه، مجم ــزن االدوي ،مخ

،  )قـرن يـازده و دوازده  (طـب اكبـري   ) قرن دوازدهم(خراساني
  .بهره گرفته شده است) قرن سيزدهم(اكسير اعظم حكيم اعظم 

تطبيـق نامهـاي   نام گياهان نيـز از كتـاب    سازي براي معادل
اسـتفاده شـده اسـت و     كهن گياهان دارويي بـا نامهـاي علمـي   

درمواردي كه چندين گياه براي نام قديمي گياه ذكر شده اسـت  
با توجه به توضيحات نويسنده و همچنين اثرات كاربردي آنهـا  

در جـدول شـماره يـك اسـامي     . نام علمي برگزيده شده است
اشـاره در كتـب طـب    د جديد، قديم و انگليسي حشـرات مـور  

  .سنتي آمده است
   
  :ها وبحث يافته

روشهاي مورد استفاده در كنتـرل حشـرات در منـابع طـب     
  سنتي 

  :استعمال خوراكي  -الف
مواد مؤثره تعدادي از گياهان دارويي پس از خوردن خـود   

رسـانند و باعـث جلـوگيري از ابقـاي     را به سطح پوسـت مـي  
ـ . شوندحشرات بر روي پوست مي تـوان بـه   ن مـورد مـي  در اي

گياهاني مانند پونه كوهي و سير اشاره كرد كه در كتـاب قـانون   

البته در مورد مقـدار خـوراكي مصـرف آن    ).  1(ذكر شده است
رسد كـه مقـدار    براي اين منظور اشاره نشده است؛ اما بنظر مي

متعارف آنها اين اثر را با خود داشته باشد ضمنا اين دو گيـاه و  
گيـاه خرزهـره اگرچـه    . شـود  ر غذا مصـرف مـي  به ويژه سير د

گياهي سمي و خطرناك است؛ اما ساخت نوع خاصـي دارو از  
آن و خوردن آن در مقادير مشخص در انسان و حيوانات  مانع 

  ).5(شوداز گزش حشرات مي
  :استعمال روي بدن -ب

براي جلوگيري از گزش حشرات نيز موارد جالب تـوجهي  
خيسـانده گياهـاني ماننـد بـرگ      اسـتعمال . پيشنهاد شده اسـت 

درخت صنوبرويا شكوفه تازه درخت سرو بر روي پوست مانع 
 ها از روغن زيتـون و كـافور   مگس). 1( شوداز آزار حشرات مي

  ).8(گريزند مي
« دركتب معالجات و مجمع الجوامع  اين چنين آمده اسـت  

حب صنوبر با برگ پنجنگشت و بيخ انجـدان و دوقـو و حـب    
خ حرف اجزاء با روغـن زيـت جوشـانيده بـر بـدن      بلسان و بي

بمالند و به دستور ماليدن روغن ترب بر بـدن از گزيـدن پشـه    
  ). 4،6(» اذيت نيابند و پشه نگزد

اگر عصاره خطمـي بـا   «دركتاب طب اكبري نيز آمده است 
آب خبــازي و روغــن زيــت در خــود بمالنــد زنبــور گــرد آن  

شـده اسـت كـه هرگـاه     دركتاب الحاوي نيز نوشـته  ). 7(»نيايد
افسنطين در روغن پخته شود و بر روي بدن ماليده شـود مـانع   

  ).11(شودها ميگزش پشه
بـيخ  «: درنسخه ديگري در كتاب اغراض الطبيه آمده اسـت 

رف جملـه يـا بعضـي       انگدان، و دوقو و حب بلسان و بـيخ حـ
كوفته اندر زيت جوشانيده آن زيت طـال كننـد همـه جـانوران     

» و روغن ترب ماليدن، پشـه را بـاز دارد  ....گريزاندزهرناك را ب
)3.(  

  استعمال بر روي لباس و همراه داشتن گياهان -ج
آغشته كردن لباس و يا به همرا ه داشتن هر يك از گياهـان  

مـانع  و پونـه  ) Citrus medica) (بالنگ(افسنتين و پوست ترنج
 همراه داشتن پونه و پـنج انگشـت  . شود اذيت و آزار شپش مي

همراه داشتن گياهي بـه نـام   ). 4(تازه نيز همين خاصيت را دارد
موجب ) .Scilla martima L(پياز موش يا عنصل با نام علمي  
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فرار انواع حشرات وحيوانات موذي از جمله مورچه، مگـس و  
نهري و پوست  هپون ن،سياهدانه،اگر افسنتي). 5،8(شودشپش مي
شـود بگذارنـد   ذاشته مـي مكاني كه لباس و يا كاغذ گ ترنج در 

  ).4،6(رودشود و اگر وارد شود از بين ميبيد به آن وارد نمي
  :استفاده خارج از بدن  -د
   Dustingپاشيدن و پهن كردن گياه و گرد پاشي  -1

پهن كردن برگ و اجزاي تعدادي از گياهان و يا پودر كردن 
اي و پاشيدن پودر آنها در مكانهاي مورد نظر روشي است كه بر

روش گـرد پاشـي بـا    . شده اسـت  مبارزه با حشرات توصيه مي
چنـدين   . استفاده از مواد حشره كش امروزه نيز متـداول اسـت  

  .گياه دارويي به اين روش توصيه شده است
) Cupressus sempervirens L.)1،4،6،7 وبرگ سرپاشيدن 
موجـب  )1(و ميـوه آن  ) 4،6،7(يا تراشـه چـوب آن    و  چوب

نگهداري بـرگ شـاخه و ميـوه آن در    . شودهامي دوركردن پشه
خانه موجب جلوگيري از ورود پشه  و اگر بتواند موجب مرگ 

  ).5(شودآنها مي
پاشيدن و يا پهن كردن  گياه آويشن، برگ زيتون، برگ بـو،  

) 7(، درمنه، خربق، آنغـوزه،  )7(برگ پونه ،)9،5،1(پنج انگشت 
  .شودموجب دوركردن حشرات مي

يا كيكواشه در كـف   حشيشةالبراغيثياهي بنام پهن كردن گ
  ).1،7،5،4،8(شود زمين موجب مرگ كك مي

ــوزه   ــمغ آنغ ــرار دادن ص ــب Ferula assa-foetidaق موج
براي سـير نيـز   ). 8،4،1(شود ها از آن مكان مي دوركردن مورچه

  ).3،1(همين خاصيت ذكر شده است
سـت  در مورد گياهي به نام پياز عنصل يا پياز موش آمـده ا 

  ). 8،5(كه اين گياه كشنده مگس است 
  :  Sprayingمحلول پاشي -2

هـا بـراي    تـرين روش  امروزه محلول پاشي يكي از متـداول 
هـا از آب   معموال بـراي تهيـه محلـول   . مبارزه با حشرات است

هـا يـا بـراي كشـتن حشـرات       استفاده مي شده استاين محلـول 
نكته . بوده است شده است و يا براي دور كردن آنها استفاده مي

خرزهـره،  : قابل توجه اين است كـه  در مـورد گياهـاني ماننـد    
حنظل، سداب،خارخسك و خرنوب  روش خيسانده مورد نظر 
. است در بقيه موارد آب پز يا پخته شده گياه توصيه شده است

بيشـتر ايـن   . فهرست اين گياهان آمده است 3در جدول شماره 
بـدين  . كشندگي را دارند گياهان هر دو خاصيت دوركنندگي و

صورت كه در مقـادير كـم خاصـيت دوركننـدگي و درمقـادير      
  .بيشتر خاصيت كشندگي دارند

  :Fumigationبخور دادن  -3
هاي جالب  روش بخور دادن مواد ضد حشره يكي از روش

و تفاوت آن با زوش فبلياين است كه . براي دفع حشرات است
ثانيـا در محـيط ريختـه     شـود و  اوال گياه اوال حرارت داده مـي 

اسامي گياهاني كه به صورت بخور داده مورد اسـتفاده  .شود نمي
  .آمده است 4اند در جدول شماره  قرار گرفته

  : Insect trapهاي جاذب و كشنده ايجاد تله -4
هاي جـاذب و كشـنده    چند نمونه بسيار جالب در مورد تله

موضـوع   توانـد  در كتاب معالجات عقيلي ذكر شده است كه مي
مـورد اول گيـاه   . گونه محصـوالت باشـد   جالبي براي توليد اين

اسـت كـه در   Helleborus nigerريشه خربق سياه با نام علمي  
صورتي كه پخته و در شير ريخته و در مكـاني قـرار داده شـود    

مـورد دوم  ايرسـا يـا    . شـود  موجب جذب و مرگ مگسها مـي 
بـه توصـيه ايـن     كه بنـا .Iris pseudacorus Lريشه گياه سوسن

روي پارچـه و نشسـتن    شكر بـر كتاب پاشيدن اين گياه با پودر
مـورد بعـدي   . شـود ها مـي س گممگس روي آن موجب مرگ 

مخلـوط  در شـير گـاو     .Piper longum Lرفلفـل  پودر ميوه دا
شود و اكنون عـين   كرده و موجب جذب مگس و مرگ آنها مي

رفي نماينـد و  چون زرنيخ را در شير حل كنند و در ظ«: عبارت
بگذارند و يا در آب حل كنند و در ظرفـي بگذارنـد مگسـهاي    

ربق سياه نيز همين عمـل  بسيار در آن افتند و بميرند و طبيخ خَ
نمايد و از تاريكي نيز بميرند و چون بـيخ سوسـن را بـا شـكر     

خود شود و  س كه بر آن نشيند بيگسوده بر پارچه بپاشند هر م
شير گـاو ممـزوج كـرده در كاسـه و     چون دارفلفل را سوده در 

مـورد  ). 4،6(» قدحي گذارند مگسان بر آن جمع آيند و بميرند
سوم ساخت خمير ضد مورچه است بدين صورت كه گـوگرد  
ساييده را بار روغن سرسون  ممزوج نمايند و بر در خانه و يـا  
خانه مورچه بگذارند باعث برنيامدن و گريز و هالكت مورچـه  

  ).6(شود مي
  :  Smokingود دادن يا بر آتش ريختن د -5
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روش دود دادن يكي از روشهاي بسـيار آسـان و مـؤثر در    
اين روش در طب سنتي بسيار مورد توجـه  . دفع حشرات است

گياه براي اين منظور پيشنهاد شده است كه در  26بوده است و 
اين در حالي است كه امـروزه ايـن   . آمده است 5جدول شماره 

ارد نادري مانند مبارزه با انگلهاي زنبور عسـل  روش تنها در مو

بيشتر اين دسته از گياهان كه بصورت . گيرد مورد توجه قرار مي
گيرند اثر دوركننـدگي دارنـد و   دود كردن مورد استفاده قرار مي

تنها در مورد دود گز و كندر خاصيت كشندگي و در مورد گياه 
  .ده استمورد هر دو خاصيت دور كنندگي وكشندگي ذكر ش

  
  

  كتب طب سنتي ايراناسامي حشرات مورد اشاره در :  1جدول شماره 
  نام انگليسي عربي - نام قديم  نامفارسي

  پشه
  نوع بزرگ پشه است: بق

  Mosquito  نوع كوچك پشه،پشه خاكي، بق الصغير: بعوضه

 Fly ذُباب مگس

  Flea  كيك -برغُوث كك
  Louse  قُمل  شپش
  Ant  مور، نَمل  مورچه
  Termite  ارضه،ارضيه،ديمك،چوب خوره  موريانه
 Bedbug  سرخك، شب گز، فَسافس  ساس

 Cockroach بنات الوردان  سوسك حمام

 Beetle جعل، خُنفسا، خَزوك سوسك سرگين

 Moth  سوس  بيد

 Bee )جمع(زنابير زنبور

 Honey bee  نَحل، مگس عسل  زنبور عسل

 shield bug,sun pest  آالكلنگ، ذراريح،دارساس، شنگران  سن

    
  .گيرند ميگياهاني كه پس از فرآوري به تنهايي و يا تركيبي  روي بدن مورد استفاده قرار : 2جدول شماره

ف
ردي

  

  نام گياه
  نام التين

قسمت مورد 
 *استفاده 

 منابع  نوع حشره
  ساير نامها  نام متداول

  آنغوزه  1
  انجدان،انگدان

  3-4  همه حشرات  ريشه Ferula assa-foetiada  )صمغ(حلتيث،انگزد

  11  پشه  ]اندام هوايي[ Artemisia absinthium افسنتين  افسنطين  2
 Commphora بلسانحب   بلسان  3

opobalsamum 
  3-4  همه حشرات  ميوه

  4  همه حشرات  برگ Vitex agnus castus  فنجنگشت  پنج انگشت  4
  3-4  پشه  روغن ريشه Raphanus sativus تربد، نسوت، فجل  ترب  5

  حرف  6
، )تخمنوع اهلي(حب الرشاد

، تخم سپندانٍ )بريان شده تخم(مقليلثا
  خيزكاسفند سفيد، تره تيزك، شب 

Nasturtium officinale 
lepidium sativum 

  3-4  همه حشرات  ريشه
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  5-4  زنبور  ]برگ وگل[ Malva rotundifolia نان كالغ،پيزك،خيرو  خبازي  7
  4-5-11  زنبور  ]برگ وگل[ Althea officinalis ختمي، گل خطمي  خطمي  8

9  
زردك 
  وحشي

 Doucus corota var خرس گياه ،، جزر بري)ميوه(دوقو
boissieri 

  3-4  همه حشرات  ميوه

  8  مگس  روغن Olea sylvestris زيت  زيتون  10
 Cupressus شجره الحيات، سروناز  سرو  11

sempervirens  1  همه حشرات  شكوفه  

 Pinus eldarica Dedew ارزه،  صنوبر  12
  1  همه حشرات  شكوفه-برگ

  4  همه حشرات  ميوه

 Cinnamomum   كافور  13
camphora  ]8  مگس  ]صمغ  

  .قرار گرفته است در منبع ذكر نشده است بلكه استنباط نويسندگان است]    [ مواردي كه در داخل *

  
  گيردگياهان دارويي كه به صورت محلول پاشي  مورد استفاده قرار مي -3هجدول شمار

ف
ردي

  

  گياهنام 
  نام التين

قسمت مورد 
 *استفاده 

 منابع  نوع اثر  نوع حشره
  ساير نامها  نام متداول

 Artemisia  افسنتين  افسنطين  1
absinthium    ]اندام هوايي[  

  4-6-8-11  كشنده  كك
  1-2-4-6  دوركننده  پشه

  1-2-4-6  دوركننده  پشه  دانه Peganum harmala  حرمل،اسپند،هزار اسفند  اسفند  2
  4-  8  دور كننده  همه حشرات  ]سرشاخه [ Anthemis  spp  بابونج  بابونه  3
  5-8-10  دوركننده  مگس حشرات  برگ Laurus nobilis  غار، دهمست  برگ بو  4
 Artemisia vulgaris  قيصوم  بِرنجاسف  5

L.
  11  دوركننده  همه حشرات  ]اندام هوايي[ 

  4-  8  دور كننده  همه حشرات  برگVitex agnus castus  فنجنگشت  پنج انگشت  6
  8  دور كننده  پشه -حشرات  ]پياز[ Scilla maritime L  پياز موش  پياز عنصل  7

  دانه  Lupinus albus  باقالي مصري  ترمس  8
  پشه

  1-2-4-6  دوركننده
  5 تولد كشنده منع

  11  كشنده  كك
  2-4-11-9  دوركننده  كك  Rubus fruticosus L  علّيق  توت سه گل  9
  5 - 8  كشنده  سوسك  شكوفهPlantanus orientalis  دلب  چنار  10

 Citrullus  هندوانه ابوجهل  حنظل  11
colocynthis  ]ميوه[  

  كك
 دوركننده كشنده

11-9-8- 7-6-
4-3-2  

  5  منع تولد
  4-  8  دور كننده  پشه -حشرات

  11  دوركننده  موريانه

 Tribulus terrestris  حسك  خارخسك  12
قسمت هوايي [

  ]گياه
 4-6- 8-7-11  كشنده  كك
  4  دوركننده  كك
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  Helleborus niger  خربق اسود  خربق سياه  13
  ]ريشه[  

  1-7-8  كشنده  مگس
  11  دور كننده  همه حشرات

  برگ Nerum oleander L  دلفي  خرزهره  14
  4-5-8  كشنده  موريانه - ساس

  كك
 - دوركننده
  كشنده

11-9-8-5-4-
3  

  كك  Ceratonia siliqua L  بيد انجير  خَرنوب  15
دور  -كشنده

  كننده
9-7-4-3-2  

  ]برگ[  Ruta graveolens  سذاب  سداب  16
  1-2-4  دوركننده  پشه

  كك
دور  -كشنده

  كننده
11-9-7  

  .Nigella sativa L  شونيز، حبه السوداء  سياهدانه  17
  دانه
  

  1-2-4-6  دور كننده  كك -پشه
  8-11  كشنده  كك

  ]پياز[ Allium sativum  ثوم  سير  18
  4 - 8  دور كننده  پشه

    دوركننده  همه حشرات
  11  كشنده  كك  دانه .Brassica rapa L  سلجم،شلجم  شلغم  19
  1  كشنده  مگس  ]صمغ[ Boswellia sp  لبان، ذكر  كُندر  20

  كيك واشه  21
حشيشه  دوقس، قميله

  البراغيث،

Athamanta 
cretensis L. 

Peucedanum 
cervaria L

  8  كشنده  كك  ]اندام هوايي[

 .قرار گرفته است در منبع ذكر نشده است بلكه استنباط نويسندگان است    [ ] مواردي كه در داخل *

  
  گياهاني كه بخور داده مي شوند -4جدول شماره 

ف
ردي

  
  نام التين  ساير نامها  نام متداول

قسمت مورد 
 *استفاده 

 منابع  نوع اثر  نوع حشره

Zataria multiflora  صعتر  آويشن  1
Thymus Spp

  5  دوركننده  همه حشرات  ]سرشاخه[
  9  دور كننده  همه حشرات  ]صمغ[ Ferula assa-foetiada  حلتيث،انگزد انجدان  آنغوزه  2
  9  دور كننده  همه حشرات  چوب Punica Spp  رمان  انار  3
  1-11  دوركننده  همه حشرات  ريشه .Iris pseudacorus L  بيخ سوسن  ايرسا  4
  1-9  دوركننده  همه حشرات  ميوه -برگ  Laurus  nobilis  L  برگ غار  برگ بو  5
  1-9  دور كننده  همه حشرات  ]برگ[ Vitex agnus castus  اثبق  پنج انگشت  6
  9  دوركننده  همه حشرات  ]كل گياه[ Mentha Spp  پودنه، فودنج، حبق  پونه  7
  4-11  دوركننده  سوسك برگ و ميوه Plantanus orientalis  دلب  چنار  8
  9  دور كننده  همه حشرات  ]ريشه[  Helleborus niger  خربق اسود  خربق سياه  9
Brassica nigra حرشاء  خردل  10

Sinapis sp
  11  دوركننده  همه حشرات  ]ميوه[
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  گياهان دارويي مورد استفاده بصورت دود دادن يا بر آتش ريختن:  5جدول شماره 

  9  دوركننده  همه حشرات  چوب Vitis sylvestris  مو، تاك  درخت انگور  11

  ]ريشه[ Zingiber zerumber  عرق الكافور  زرنباد  12
  5-8-9-10  دوركننده  مورچه

  5  دوركننده  همه حشرات
  1-11  دوركننده  پشه،حشرات  شكوفه  Cupressus sempervirens  شجره الحيات  سرو  13
 Ferula persica  اسكبينه  سكبينَج  14

Ferula scowitziana
  9  دوركننده  همه حشرات  ]صمغ [

  11  دوركننده  حشراب، پشه  ]برگ و ميوه[ Ruta graveolens  سذاب  سداب  15
  9  دور كننده  همه حشرات  ]ريشه[ Glycyrrhiza glabra  سوس، مهك  شيرين بيان  16
  1  دور كننده  همه حشرات  برگ Pinus eldarica  ارزه  صنوبر  17

  كلپوره  18
عنبر بيد  مريم 
 .Teucrium polium L  نخودي، جعده

برگ و اندام [
  ]هوايي

  5-9-10-11  دوركننده  همه حشرات

    دوركننده  همه حشرات  ]صمغ[ Boswellia spp  لبان، ذكر  كُندر  19

20  
قلم  

  
 Commiphora africanum  بوي جهودان

Engl  ]9  دوركننده  همه حشرات  ]صمغ  

 است در منبع ذكر نشده است بلكه استنباط نويسندگان استقرار گرفته     [ ] مواردي كه در داخل *

ف
ردي

  

-نام

  متداول
  نام علمي  ساير نامها

قسمت مورد 
  *استفاده گياه

 منابع  اثر  نوع حشره

  ]صمغ[ Ferula assa-foetiada  حلتيث،انگزدانجدان،انگدان  آنغوزه  1
  1-3-5--7  دوركننده  همه حشرات

  6  دور كننده  مورچه
  1 -4-6-7  دوركننده  پشه  دانه Peganum harmala  حرمل،اسپند  اسفند  2
 Doremaammoniacum  اوشه  اشق  3

Don. ]4-5-6-7-11  دوركننده  پشه  ]صمغ  
  1-7-8-11  دوركننده  همه حشرات  برگ -چوب  Punica Spp  رمان  انار  4
  5-7-9-11  دوركننده  همه حشرات  صمغ Ferula gumosa  بارزد،قاسني،قنه،بهروزه  باريجه  5
  1-7  دوركننده  همه حشرات  برگ و ميوه Laurus nobilis  حب الغار،غار  برگ بو  6
  11  دوركننده  پشه  ريشه Lupinus albus  باقالمصري  ترمس  7

  پونه  8
  پودنه،

  برگ Mentha  spp  فودنج،فوتنيج،حبق
  1-9-11  دوركننده  همه حشرات

  5  دوركننده  موريانه
  1-9  دوركننده  همه حشرات  اندام هوايي Artemisia  spp  شيح  درمنه  9

  ]ريشه[ Zingiber zerumber  عرق كافور  زرنباد  10
  4-5-6-8  دوركننده  مورچه

  4-5  دوركننده  همه حشرات

  برگ - چوب Plantanus orientalis  د لب  چنار  11
  1-2-4  دوركننده  سوسك
  6-7  دوركننده  موريانه

Nasturtium officinale  )تخم(حب الرشاد  حرف  12
lepidium sativum

  5  دوركننده  همه حشرات  تخم



  ... روشهاي كنترل حشرات با  
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  هاي استفاده خارجي از گياهان دارويي در طب سنتي معرفي شده است بندي حشرات و روش دسته: 6جدول شماره
نوع  
 حشره

  روشهاي استفاده از گياهان دارويي
  دود دادن  بخور دادن  محلول پاشي گرد پاشي همراه لباس روي بدنخوراكي

انواع 
همه 
 حشرات

  

پونه 
كوهي، 
  سير

برگ،شكوفه و 
ميوه صنوبر، 
شكوفه سرو، 

آنغوزه، بلسان، دانه
زردك وحشي، 

  حرف

  
  پياز عنصل

  

برگ پنج 
انگشت، 
آويشن،  
زيتون،  برگ
بو،  پونه 
درمنه، خربق

بابونه،  برگ بو،  
برنجاسف، پنج 

 انگشت،  پياز عنصل
  حنظل،  سير،

آويشن، آنغوزه، برگ 
بو،درحت انگور، 

بيان، سرو، شيرين 
ايرسا،  سداب، خردل،
صنوبر، پنچ انگشت، 
خربق سياه، كلپوره، 
  كندر، مقل زرنباد،

آنغوزه، انار، باريجه، 
بو،  پونه، درمنه، برگ

زرنباد،سكبينج،  
ايرسا،  سياهدانه، 
  كلپوره،  مقل

   پشه
  

روعن ترب، 
  افسنطين

  
  

برگ، چوب،
تراشه و ميوه

  سرو،

اسفند، پياز -افسنطين
عنصل،ترمس، حنظل، 
خربق سياه،سداب، 

  سياهدانه، سير

 سداب، شكوفه سرو

اسفند، اشق، ترمس، 
سرو، سياهدانه، 
  صنوبر، مقل، مورد،

  

   مگس
برگ بو،خربق سياه،   پياز عنصل  پياز عنصل  زيتون و كافور  

  كندر، كندش مورد    كندر

  7  دوركننده  موريانه  برگ lawsonia inermis  حنّا  حنا  13
  2-3-4-5-6-7  دوركننده  پشه  ميوهبرگ،  Cupressussempervirens  شجره الحيات، سروناز  وسر  14

  Ferula persica  اسكبينه، سكبينگ  سكبينَج  15
Ferula scowitziana 

  1-4  دوركننده  همه حشرات  ]صمغ [

  1-3-7-11  دوركننده  همه حشرات  ريشه .Iris pseudacorus L  اصل السوسن  ايرسا  16
17  
  

  سياهدانه
  

  دانه  .Nigella sativa L  شونيز، حبه السوداء
  1-2-3-4-5  دوركننده  پشه

  1-5-7  دوركننده  همه حشرات
  3-7-9  دوركننده  زنبور  پياز Allium sativum  ثوم  سير  18

  Pinus eldaricaDedew  ارزه،  صنوبر  19
 تراشة،وبچ

  سبوس
  2-3-4-5-6-7  دوركننده  پشه

  كلپوره  20
عنبر بيد، مريم نخودي، 

 .Teucrium polium L  جعده
برگ و اندام 

  هوايي
  5  دوركننده  همه حشرات

  1-3  كشنده  مگس  ]صمغ[ Boswellia sp    كُندر  21
  7  كشنده  مگس  ]ريشه[ Veratrum album  كندس،كندشه  كُندش  22
  3  كشنده  زنبور  ]صمغ[ Tamarix Sp  اَثل  گز  23
  5  دوركننده  موريانه  ]كل گياه[  Coriandrum sativum  كزبره  گشنيز  24
25  
  

قلم  
  

مقل مكي، بوي مقل ازرق، 
  جهود

Commiphora africanum 
Engl  ]صمغ[  

  2-4-6-7-11  دوركننده  پشه
  1-4-7  دوركننده  همه حشرات

  برگ  Myrtus communis  آس  مورد  26
 1-2-4-6-7-11  دوركننده  پشه،مگس

  3  كشنده  پشه
 .استنباط نويسندگان استقرار گرفته است در منبع ذكر نشده است بلكه[]  مواردي كه در داخل *
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نوع  
 حشره

  روشهاي استفاده از گياهان دارويي
  دود دادن  بخور دادن  محلول پاشي گرد پاشي همراه لباس روي بدنخوراكي

 كك

  
 
  

 
  

  
  كيك واشه  

افسنطين، 
ترمس،حنظل، 

خارخسك، خرزهره، 
خرنوب، سداب، 
سياهدانه، دانه 

شلغم،توت سه گل، 
  كيك واشه

    

  شپش
 

 
 

 
 

افسنطين، پونه،
پوست ترنج،  پنج 
انگشت، پياز عنصل

        

 مورچه
 

 
صمغ آنغوزه،  پياز عنصل    

  زرنباد  زرنباد   سير

 موريانه
 

 
  

 
  

 
چوب و برگ چنار،     حنظل، خرزهره   

  برگ حنا، گشنيز

  ساس
  

 
  

 
  

 ن،سياهدانه،افسنتي
      خرزهره    ترنج،پونة

  چوب و برگ چنار    شكوفه چنار         سوسك
  سير، گز،مورد          خبازي، خطمي    زنبور
  

 هاي رفتار شناسي استفاده از جنبه

هاي رفتارشناسـي حشـرات از نكـات بسـيار      توجه به جنبه
جالب در طب قديم ايران است و موارد بسيار متعددي را ذكـر  

اند كه در اين مقاله جاي بحث آنهـا نيسـت؛ امـا آنچـه در      كرده
ارتباط با گياهان دارويي آمده دو مورد از كتـاب تحفـه حكـيم    

ت مگسـي  چون صور«: مؤمن و مخزن االدويه است مورد اول 
از زرنيخ و كُندشبسازند يا جووه بدل كندش كننـد و در جـائي   

مطلبي كه از اين جملـه  ). 8(» بگذارند مگس از آن گريزان شود
شود،ساختن مدلي از مگـس بـا اسـتفاده از زرنـيخ      برداشت مي

بعنوان يك ماده معدني ضد حشره و گياه كندش يا گياه جـووه  
ن كنـدس و عـود   كنـدش كـه  نامهـاي ديگـري همچـو     . است

العطاس و سعود العطاس دارد در اينجا منظـور  ريشـه گيـاهي     
  .استVeratrum albumسمي با نام علمي  

ــيت     ــاد خاص ــد زرنب ــاهي مانن ــي گي ــه برخ ــالوه براينك ع
دوركنندگي براي مورچه دارد ظاهراً به تجربه ثابت شده اسـت  

خاطره تلـخ ايـن گيـاه حـداقل بـراي جمعيـت يـك كلنـي از         
ماند و ديگر به محلي كه اين گياه بخـور داده   ها باقي مي مورچه

در كتاب تحفه در مورد اين گياه چنين آمده . گردند شود بازنمي
در جائي كه زرنباد بخور كننـد مورچـه هرگـز بـه آنجـا      «است 
در كتاب مخزن االدويه اين خاصيت گياه زرنباد » )8(نمايد  نمي

  ).5(شده استذكر ) هوام(براي تمام جانداران موذي
  

  :بحث و جمع بندي
گياهاني كه آب :  اثرت دور كنندگي و كشندگي اين گياهان

گرفته معمـوالً داراي   پز يا عصاره آبي آنها مورد استفاده قرار مي
هــر دو خاصــيت دوركننــدگي و كشــندگي هســتند و بــه نظــر 

رسد كه اين خاصيت به مقدار مصرف آنهاارتباط داشته باشد  مي
اثر دارو بـراي  و هرچه مقدارمصرف يا غلظت دارو بيشتر شود 

كشــندگي بيشــتر شــده و در مقــاديركمتر فقــط خاصــيت دور  
اما درمورد گياهاني كه بصورت دود دادن . ماند كنندگي باقي مي
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گيرند خاصـيت دوركننـدگي آنهـا بيشـتر      مورد استفاده قرار مي
مورد نظر بوده است و كمتر به جنبه كشندگي آنها توجـه شـده   

و مورد ايـن خاصـيت ذكـر     فقط در مورد دود گز، كندر. است
  .شده است

يكي از خواص تعدادي از گياهان اثر بر : تاثير بر توليد مثل
سيستم توليد مثلي حشرات است كه در تعدادي از منابع تحـت  

گياهـاني كـه ايـن خاصـيت     . ذكر شده اسـت » منع تولد«عنوان 
  .برايشان ذكر شده شامل ترمس و حنظل هستند

ه پشه، مگس و كك نسبت به از ميان حشرات ب: نوع حشره
سـاير حشـرات كمتـر مـورد     . سايرين توجه بيشتري شده است

اند البته در مورد شپش بيشتر داروهاي توصـيه شـده    توجه بوده
به صورت تركيبـي بـوده و بـرروي بـدن مـورد اسـتفاده قـرار        

در مـورد  .اند گرفته است كه در اينجا مورد بحث قرار نگرفته مي
هـايي كـه در حـال حاضـر      كه سوسـري سوسك با توجه به اين

انـد و در   مشكل بهداشتي جامعه ما هستند بومي كشور ما نبوده
سالهاي اخير بـا توسـعه حمـل و نقـل از بـه ايـن منطقـه وارد        

اند، مطلب مستقلي ارائه نشده اسـت در كتـب قـديمي دو     شده
اي به نام جعـل   نوع سوسك مورد توجه بوده است يكي حشره

هـاي آن بـا سوسـك سـرگين يـا       كـه ويژگـي  يا خُنفساء است 
تطـابق دارد و ديگـري سوسـك     (Black beetle)سوسك سياه 
كه در  كتب نام بنـات الـوردان بـر آن     Cockroach حمام است

  .اطالق شده است
  

ــابع ــه : تكــرار در من بيشــترين تكــرار در روش دود دادن ب
ر  سـرو، صـنوب  )  بـار  6( ، سياهدانه)بار 7( ترتيب به گياه مورد 

و آنغوزه، اشق، چوب و بـرگ انـار، باريجـه، و    ) بار 5( ومقل 
  .اختصاص دارد)  بار 4(ايرسا 

 6(خرزهره ) بار 8(در روش محلول پاشي به ترتيب حنظل 
بيشـترين تكـرار را درمنـابع    ) بـار  5(خرنوبـو خارخسـك   ) بار

بـار   4در روش بخور دادن كلپوره و زرنباد هر كـدام  . اند داشته
  .اندرار را در منابع به خود اختصاص دادهبيشترين تك

در منابع مختلف كمتر بـه  : قسمت مورد استفاده از هر گياه 
و درمـورد  . قسمت مورد استفاده از هر گياه اشـاره شـده اسـت   

پاسـخ بسـياري از   . اكثر گياهان فقط به نام آن اشاره شده است
گياهان  اينها را بايد درجايييافت كه در ابتداي اين كتب در مورد

توضيح داده شده است و يا اينكه مشهور استفاده از گيـاه طبـي   
مشخص است بعنوان مثال زماني كه از سياهدانه و يا اسفند نام 

بردآنچه كه معمول و متـداول اسـت دانـه ايـن گياهـانو يـا        مي
درمورد حنظـل ميـوه آن و در مـورد آنغـوزه و كافورصـمغ آن      

  .مورد نظر است
هاي نام برده شده براي استفاده  يان روشدر م: روشاستفاده 

در محلول پاشياستفاده ازآب پز يا پخته شـده گيـاه و در مـورد    
حنظل بيشتر منابع خيسانده گيـاه را پيشـنهاد كـرده انـد و ايـن      

روش دود . احتماالً بدليل آسيب مواد مؤثره اين گياه بوده است
ــت و     ــداول اس ــين روش مت ــك دوم ــاه خش ــاه  7دادن گي گي

دانه،اســفند، چنــار،برگ بــو، تــرمس، ســير و كنــدرهم بــه سياه
  .شده است صورت آب پز و هم به صورت دود دادن توصيه مي

اكنون با توجه بهرويه بازگشت بـه طبيعـت و توجـه بـه      هم
كنون  موادارگانيك فرصت مناسبي پديد آمدهاست تا مطالبيكه تا

يد اينكـه  ام.تنها در ميان كتب باقي مانده استفرصت آزمون بيابند
با تالش محققان و توليدكنندگانكشورمان بتوانيم از گياهان طبي 

مند  به روشي آسان و بي خطر براي مبارزه با حشرات موذيبهره
  .شويم
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